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جناح الشركة في معرض قطر الدولي 2010

ثامر املقلة مع فواز العيسى عقب توقيع التحالف

بدر السعد وعلي فرماوي يتبادالن وثائق العقد

زيادة في حركة الركاب باملطار خالل مايو املاضي

معارض ومؤتمرات

طاهر عبدالعال

باسمة الدهيم 

»إنفوسنتر« تستعد لتنظيم
معرض المباني الذكية الرابع

»صناعات التبريد« شاركت
في معرض قطر الدولي 2010

الهيئة العامة للبيئة
ترعى معرض الكويت للبيئة والماء

 )RIC( قالت شركة صناعات التبريد والتخزين
أنها ش����اركت مبنتجها الوطني في صناعة أجهزة 
التكييف )كولكس( في أنش����طة معرض مش����روع 
قطر الدولي 2010، الذي اختتم انشطته مؤخرا في 
مدينة الدوحة. وأفادت الش����ركة في بيان صحافي 
بأن معرض مش����روع قط����ر الدولي ومبا ميثله من 
أهمية كبيرة على مس����توى املعارض املتخصصة 
في أعمال التشييد والبناء في املنطقة، كان مبثابة 
فرصة حقيقي����ة إلبراز أحدث منتجاتها في صناعة 
أجهزة التكييف، خصوصا أن املعرض يشهد تظاهرة 
لكبريات الش����ركات املتخصصة في أعمال اإلنشاء 
واملقاوالت. وقال مدير عام الشركة هاني العثماني: 
»ان السمعة الطيبة التي اكتسبتها الشركة في مجاالت 
صناعة وتركيب وصيانة أجهزة التكييف )كولكس(، 
دفعتها إلى املشاركة في هذه االنشطة الدولية والتي 
حتظى باهتمام ومشاركة واسعة من القطاعني العام 
واخلاص«. وأضاف: »أن ش����ركة صناعات التبريد 

والتخزين هي الشركة الكويتية الوحيدة املتخصصة 
في صناعة أجهزة التكييف«، مؤكدا أن الشركة تبحث 
دائما عن التميز في أنشطتها وفق أحدث التطبيقات 
التكنولوجية لضمان توفير أعلى املعايير واملواصفات 

الدولية لعمالئها.
 وأوضح ان: »مصنع كولك����س دائما ما يبحث 
عن االبتكار واحلداثة في تكنولوجيا صناعة أجهزة 
التكيي����ف، وهو ما انعكس عل����ى خطوط اإلنتاج، 
والتي تقدم اآلن أحدث وحدات التكييف وفق أعلى 
املقاييس التي تتناسب مع تقلبات املناخ في منطقة 
اخلليج«. واكد العثماني أن شركة صناعات التبريد 
من الشركات التي تعد اخلطط والبرامج خلدمة ما 
بعد البيع، فإنه بني في ذات الوقت أنها توفر كل ما 
يتعلق بخدمات أجهزة التكييف وهذا بدوره ما جعلها 
تهتم بكل العمليات التي تقوم بها في مراحل اإلنتاج 
بداية من أعمال التصميم ومرورا بأعمال التصنيع 

والتركيب وانتهاء بالصيانة.

املش���اركة ف���ي دورات املعرض 
الثالث الس���ابق تع���دى ال� 50 
شركة وهناك منو كبير في هذا 
القطاع وذلك بعد توجهات الدولة 
الى سرعة تنفيذ خطط التنمية 
واالجتاه الى اخلصخصة حيث 
البد عند تطبيق هذا القانون من 
اقرار نظ���ام الضرائب املعمول 
به ف���ي كل دول العالم وبالتالي 
اصبح حتميا على املواطنني توفير 
نفقاتهم بحيث تتماشى مع الغالء 
الثابت  الدخل  العاملي ومعدالت 
وذلك باستخدام نظام حديث في 
املنازل واملكاتب التجارية لتوفير 
التي تنفق  الطاقة واملصروفات 
الدولة املالي���ني وبالتالي  عليه 
سيتحمل املواطن فيما بعد جزءا 

منها ولو بسيط.
واكد ان شركة انفوسنتر ومن 
خالل خبرتها التي اكتسبتها خالل 
30 عاما من وجودها في السوق 
الكويتي وتأكيدا على استمرار 
جناحها وتطويره���ا ملعارضها 
بشكل مستمر، ستنظم املعرض في 
الفترة من 30 يناير الى 3 فبراير 
2011 بارض املعارض مبش���رف 
انفو  اقام���ة معرض  تزامنا مع 
الذي  انفوبيز  كونكت ومعرض 
يحظى بحضور جماهيري كبير 
تعدى 300 الف زائر في دورته 
السابقة، الفتا الى حرص الشركة 
من خالل دمج معارضها االربعة في 
نفس التوقيت وبقاعات مجاورة 
الى االستفادة من هذا احلضور 
حيث ان املعارض االربعة معارض 
ارتباطا  تكنولوجية وترتب���ط 
وثيقا بعضها ببعض ويستطيع 
الزائر زي���ارة املعارض كلها في 

نفس التوقيت.

قضايا البيئة واملاء والطاقة.
واوضحت ان املعرض البيئي 
املتخصص سيقام على هامشه 
مؤمتر علم����ي ايضا متخصص 
البيئية وحلول  يعنى بالقضايا 
مشاكلها وسوف يحاضر فيه نخبة 
من االس����اتذة واملتخصصني في 

الشأن البيئي.
وتدع����و الدهيم كافة اجلهات 
املعنية بالشأن البيئي وقضايا املاء 
والطاقة الى املبادرة باملشاركة في 
املعرض واملؤمتر اللذين سيهتمان 
باملش����اكل في املعرض واملؤمتر 
اللذين س����يركزان على املشاكل 
البيئية التي تواجهها البالد وكيفية 
التوصل الى حلول بشأنها يساعد 
على جتاوزها ويجد السبل الى 

اخلروج بأنسب احللول لها.

توفير نفقات كبيرة كانت مهدرة 
في املاضي، حيث كانت تستخدم 
التكنولوجيا في بناء املباني بشكل 
عام كنوع من الفخامة او الرفاهية 
دون النظر الى اس����تخدامها في 
توفير النفقات من حيث استهالك 
الكهرباء واملاء والعمالة، اما في 
الوقت احلالي اصبح اس����تخدام 
التكنولوجيا في مكونات املبنى 
ظاهرة اخذت نصيبها في االنتشار 
في املجتمع الكويتي نظرا للوعي 
الطفرة  ال����ذي احدثت����ه  الكامل 
التكنولوجية في مجال االنترنت 

ووسائل املعرفة بشكل عام.
واش���ار الى وج���ود اصرار 
من الشركة املنظمة والشركات 
املشاركة في املعرض املقبل على 
تغيير ثقافة املجتمع وزيادة اقباله 
على مثل هذه املنتجات وحرص 
املش���اركني على ط���رح خدمات 
جديدة وذل���ك بعد تزايد الطلب 
عليها وذلك جلدواها االقتصادية 
للمستخدمني واملستهلكني على 

املدى الطويل.
مشيرا الى ان عدد الشركات 

مش����ارك لذلك املع����رض الكبير 
املتخصص والذي يعد املعرض 
االول الذي يقام على هذا املستوى 
وبهذا احلجم في الكويت ملناقشة 

اعلن مدير املعارض بشركة 
انفوس����نتر لتنظي����م املعارض 
التس����ويقية طاهر  واخلدم����ات 
املباني  عبدالع����ال ان مع����رض 
الذكية واالمن والس����المة الرابع 
س����يقدم حلوال جديدة من خالل 
طرح احدث االساليب التكنولوجية 
في تصميم وجتهيز املباني الذكية 
وخدمات االمن والس����المة التي 
اصبحت ض����رورة في ظل البدء 
في تطبيق خطط التنمية اجلديدة 
التي تتبعها احلكومة في الفترة 

املقبلة.
الهدف االساسي  ان  واوضح 
من اقامة معرض املباني الذكية 
ومعرض االمن والسالمة من خالل 
دوراته السابقة ودورته احلالية 
هو تكامل املجالني واحتياج كل 
منهما لآلخر، حيث ال يخلو مبنى 
يستخدم التقنيات التكنولوجية 
احلديثة م����ن احتياجه الى نظم 
االمن والسالمة متمثلة في اجهزة 
االنذار وكاميرات املراقبة وحتى 
العنصر البشري املؤهل الستخدام 
تلك التكنولوجيا واالستفادة منها 
في زيادة نسبة االمن والسالمة 
في املبن����ى واحلفاظ عليه حتى 
السكن اخلاص يحتاج الى نظم 
االمن احلديثة التي تكشف االعطال 

واملشاكل الفنية قبل حدوثها.
 واض����اف ان هن����اك هدف����ا 
اكبر القامة مث����ل هذه املعارض 
املتخصصة وهي اتاحة الفرصة 
جلميع افراد املجتمع للتعرف على 
الطرق التكنولوجية في املباني 
احلديثة سواء من خالل البيوت 
املنزلية او املباني التجارية التي 
تستخدمها الشركات في مزاولة 
اعمالها وتس����تطيع من خاللها 

اكدت الهيئ����ة العامة للبيئة 
الكويت للبيئة  رعايتها ملعرض 
واملاء والطاقة الذي تقيمه شركة 
الدولي حتت  الكوي����ت  معرض 
رعاية النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزي����ر الدفاع ورئيس 
املجلس االعلى للبيئة الشيخ جابر 
املبارك على ارض املعارض الدولية 
مبشرف خالل الفترة من 3 الى 5 

اكتوبر املقبل.
وبهذه املناسبة، وجهت مديرة 
التس����ويق والعالقات العامة في 
ش����ركة معرض الكويت الدولي 
باسمة الدهيم الشكر والتقدير الى 
مدير عام الهيئة العامة للبيئة د. 
صالح املضحي ملبادرته السريعة 
بتلبية دعوة الش����ركة ورعايته 
ومش����اركته في املع����رض كأول 

وقف التداول في أسهم »كفيك«

»اإلنماء« تربح 496 ألف دينار
في النصف األول

أوقف سوق الكويت لالوراق املالية التداول في سهم 
شركة الكويتية للتمويل واالس���تثمار »كفيك« امس 
لتجاوزها املهلة احملددة في القرار رقم 4 لسنة 2007 
بش���أن اجتماع اجلمعية العمومية للشركات املدرجة 
والذي مبوجبه يتعني على الش���ركات عقد جمعياتها 
العمومية التالية النتهاء السنة املالية خالل 45 يوما 
من تاريخ موافقة السوق على بياناتها املالية السنوية، 
وافاد بأنه سيتم ايقاف التداول في اسهم الشركة الى 
حني انعق���اد اجلمعية العمومية احمل���ددة بتاريخ 16 

يونيو اجلاري.

قال بيان صادر عن سوق الكويت لالوراق املالية ان 
مجلس ادارة شركة االمناء العقارية اجتمع يوم اخلميس 
املاضي واعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة، حيث 
حققت ارباحا صافية بلغت 394 الف دينار في االشهر 
الثالثة املنتهية في 30 ابريل املاضي بواقع 0.88 فلس 
للس���هم الواحد مقارنة ب� 623 الف دينار للفترة ذاتها 
من العام املاضي، حيث بلغت ربحية السهم حينها 1.38 
فلس. وافاد البيان بأن ارباح الشركة الصافية لالشهر 
الس���تة املنتهية في 30 ابريل املاضي بلغت 496 الف 
دينار بربحية للسهم الواحد بلغت 1.10 فلس مقارنة 
بأرب���اح بلغت مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام 
املاضي بربحية للسهم بلغت حينها 2.23 فلس للسهم، 
وبلغ اجمالي حقوق املس���اهمني 52.9 مليون دينار، 
فيما بلغ اجمالي املوجودات املتداولة في الشركة 18.6 

مليون دينار.

3% زيادة في حركة الركاب
بمطار الكويت خالل مايو الماضي

الشحن الوارد في مايو لهذا العام 
11.323.775 كغ بانخفاض قدره -%1 
مقارنة بشهر مايو 2009 حيث كان 
حجم الشحن الوارد 11.426.553 كغ، 
بينما بلغت حركة الشحن الصادر 
6.228.641 ك���غ بزيادة نس���بتها 
55% مقارنة بش���هر مايو 2009، 
حيث كان حجم الش���حن الصادر 

4.027.304كغ.
وذك���ر البيان ان ش���هر مايو 
املاضي ش���هد ارتفاعا محدودا في 
حركة ال���ركاب وحركة الطائرات 
وايضا في حركة الشحن اجلوي 
وتبلغ ذروة هذه الزيادة كل بداية 

اسبوع من الشهر.

حيث بلغ ع���دد الرحالت القادمة 
واملغادرة 6.573 رحالت مقارنة مع 
6.075 رحالت في شهر مايو 2009 
في حني انخفضت حركة الرحالت 
غير التجارية بنسبة -28% حيث 
بلغت 1.362 رحلة مقارنة مع 1.883 

خالل مايو 2009.
اما على صعيد حركة الشحن 
اجلوي ف���ي مطار الكويت الدولي 
فقد شهدت زيادة كبيرة حيث كان 
اجمالي احلركة في شهر مايو هذا 
العام 17.552.416 كلغ بزيادة نسبتها 
14% مقارن���ة بش���هر مايو 2009 
حيث كان اجمالي حركة الش���حن 
15.453.857كغ، وقد بلغت حركة 

ش���هد مطار الكوي���ت الدولي 
زيادة في حركة الركاب والطائرات 
التجارية والش���حن اجلوي خالل 
ش���هر مايو املاضي، حيث بلغت 
نس���بة الزيادة في حركة الركاب 
3% وحركة الطائرات التجارية %8 

وحركة الشحن اجلوي %14.
وذكر بيان ص���ادر عن االدارة 
العامة للطيران املدني ان اجمالي 
عدد الركاب خالل ش���هر مايو في 
هذا العام بلغ 640.614 راكبا مقابل 
619.993 راكبا خالل ش���هر مايو 
2009 بزيادة قدرها 3%، علما بأن 
الزيادة في حركة الركاب القادمني 
بلغت نسبتها 5% بواقع 311.953 
راكبا خالل الشهر املذكور مقارنة 
بشهر مايو 2009، حيث كان عدد 
القادم���ني 297.805 راكبا، اما عن 
حركة املغادرين فقد بلغت 328.661 
راكبا خالل شهر مايو املاضي مقابل 
322.188 راكبا خالل نفس الشهر من 
العام 2009 اي بزيادة قدرها %2.

وجاء في البيان ان اجمالي حركة 
الطائرات التي مت تشغيلها من والى 
مطار الكويت الدولي خالل شهر مايو 
املاضي كانت بواقع 7.935 رحالت 
مقارنة مع 7.958 رحلة في ش���هر 
مايو 2009 علما بأن عدد الرحالت 
التجارية التي مت تشغيلها في شهر 
مايو املاضي قد زادت بنس���بة %8 

للمساهمة في تطوير المشاريع ما بين تركيا وشرق أوروبا والخليج

»تركابيتال« تتحالف مع »ماركوم الخليج«
ويوسع من آفاق أعمالنا في توفير حلول 
إبداعية خالقة لقطاع أعرض من العمالء 

في تركيا ودول شرق أوروبا«.
من جانب���ه، قال الرئي���س التنفيذي 
والعضو املنتدب ل� »تركابيتال القابضة« 
فواز العيسى: »لطاملا سعت شركة تركابيتال 
لتعزيز عالقات التعاون والتبادل التجاري 
واالقتصادي بني تركيا والدول املجاورة 
لها من جانب، وبني الكويت ودول مجلس 
التعاون اخلليجي ومنطقة الشرق األوسط 
من جانب آخر، السيما أن حتقيق التبادل 
االعالمي والتعاون الثقافي والتقارب الفكري 
مهم وايجابي ويعبر عن إس���تراتيجية 
الشركة«. وأضاف: »يشرفنا االنضمام لهذا 
التحالف اإلستراتيجي الواعد مع واحدة من 
أبرز وأعرق مجموعات اإلعالن واتصاالت 
التسويق في منطقة اخلليج، السيما أن 
مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها، خميس 
محمد املقلة، يعتبر واحدا من أبرز رواد 
صناعة اإلعالن واتصاالت التسويق في 
منطقة اخلليج والعالم العربي، ويتمتع 
بخب���رات متعمقة في ه���ذا املجال على 
مدى أكثر من 37 عاما حافلة بالنجاحات 

واإلجنازات«.

إلى تسهيل  كما ستسعى املؤسس���ة 
انضمام الشباب إلى برامج التدريب املهني 

في مايكروسوفت � اخلليج.
 وبهذه املناس���بة، ق���ال وزير املالية 
مصطفى الشمالي: »نحن في وزارة املالية 
ملتزمون بتمكني رواد األعمال الشباب في 
العالم العربي، ومتهي���د الطريق أمامهم 
إليج���اد فرص عمل ف���ي املنطقة. وتأتي 
شراكتنا مع »مايكروس���وفت« لتضمن 
حصول الشركات الناش���ئة على جميع 
األدوات والتقنيات التي تساعد على حتويل 

أفكارها إلى أعمال مزدهرة«.
 بدوره، قال العض���و املنتدب للهيئة 
العامة لالس���تثمار بدر السعد: »سنعمل 
بالتنسيق مع شركة مايكروسوفت ملساعدة 
هذه الشركات في استخدام التكنولوجيا 
لتحقيق النجاح في عالم األعمال من خالل 
توفير البرامج التعليمية، وبرامج والتوجيه 
واإلرشاد في عالم األعمال، وتعزيز شبكة 
عالقاتهم مع الشركات األخرى حول العالم. 
كما ستعمل هذه الشراكة على تشجيع جيل 
املستقبل من أصحاب املشاريع الناجحة، 
وتساعد على بناء بيئة أعمال حيوية في 

العالم العربي«.

املقلة: »في خضم سيناريوهات السوق 
املتغيرة، فإننا نتطلع للدخول في أسواق 
جدي���دة تنفيذا لرؤيتنا االس���تراتيجية 
الرامية لتأسيس أول مجموعة خليجية 
على الس���احة العاملية تنطلق من مملكة 
البحرين، مبا يدعم وجودنا في املنطقة 

األولية عبر برنامج BizSpark، ستقوم كل 
من مايكروس���وفت � الكويت و»جلوبال 
انوفيش���ن كومباني« باس���تخدام منهج 
التعليم املجتمعي من مايكروسوفت، لبناء 
املهارات التقنية األساسية داخل املجتمع 
احمللي بهدف خلق املزيد من فرص العمل 

وتعزيز الفرص الوظيفية.

اإلبداعية،  اإلعالني املوح���د، والكتاب���ة 
والترجم���ة، واالستش���ارات، والعالقات 
العام���ة، وتنظيم االنش���طة وغيرها من 

اخلدمات ذات الصلة.
املنتدب  املناسبة، قال العضو  وبهذه 
ملجموعة مارك���وم اخلليج ثامر خميس 

الناشئة وستمثل على املدى الطويل أهمية 
اقتصادية كبيرة في القطاع اخلاص. كما 
حضر أيضا مدير القطاع العام في شركة 

مايكروسوفت � الكويت محمد التوره.
ان���ه فضال عن  الش���ركة  وأوضحت 
املساعدة في تسريع جناح رواد األعمال 
والشركات الناشئة التي التزال في مراحلها 

أعلن���ت مجموعة ماركوم اخلليج عن 
اتفاقا اس���تراتيجيا مع شركة  توقيعها 
العاملة في تركيا  القابض���ة،  تركابيتال 
التمويل  وشرق أوروبا واململوكة لبيت 
الكويتي )بيتك(، واملتخصصة في حتديد 
وتقييم االستثمارات الرأسمالية املتاحة 

في تركيا والدول املجاورة.
وقالت املجموعة انه وفقا لهذا التحالف 
اإلستراتيجي، فإنها ستقوم بنقل خبراتها 
في مجاالت اإلعالن واتصاالت التسويق 
لش���ركة »ادفرتايزر« اململوكة لش���ركة 
تركابيتال القابضة، التي مت تأسيس���ها 
خصيصا للدخول ف���ي مجاالت اإلعالن 
واتصاالت التس���ويق في تركيا وشرق 

أوروبا.
وأضافت انه من ش���أن هذا التحالف 
اجلديد بني هات���ني القوتني البارزتني أن 
يساهم في تطوير أنشطة األعمال واملشاريع 
املشتركة فيما بني تركيا ودول شرق أوروبا 
وبني دول مجلس التعاون اخلليجي، إذ 
ستعمل هذه الشراكة اجلديدة على توفير 
الدعم احليوي الحتياج���ات العمالء في 
جميع مجاالت اإلب���داع اإلعالني، مبا في 
ذلك التخطيط لوسائل اإلعالن والشراء 

أعلنت شركة مايكروسوفت � الكويت 
عن اختيار ش���ركة »جلوبال انوفيش���ن 
كومباني« التابعة ل� »الش���ركة الوطنية 
ملش���اريع التكنولوجيا«، إحدى شركات 
الهيئة العامة لالستثمار، شريكا لشبكة 

برامج »BizSpark« في املنطقة.
 وقالت الشركة في بيان صحافي انه مت 
امس توقيع مذكرة تفاهم بني الهيئة العامة 
لالستثمار ممثلة بالعضو املنتدب بدر محمد 
السعد، وشركة مايكروسوفت � الكويت 
ممثلة باملدير العام إيهاب مصطفى، بحضور 
وزير املالية رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة لالستثمار مصطفى الشمالي، ونائب 
رئيس شركة مايكروسوفت انترناشيونال 
عل���ي فرماوي، وق���د مت تصميم برنامج 
BizSpark لتطوير أعمال الشركات الناشئة 
عبر ربطها بشركاء إقليميني، مثل شركة 
»جلوبال انوفيشن كومباني«، حيث توفر 

لهم التوجيه واإلرشاد والدعم الفني.
كما حضر توقي���ع االتفاقية العضو 
املنتدب بش���ركة عب���دهلل احلمد الصقر 
وإخوانه - وكيل مايكروسوفت في الكويت، 
وائل الصقر الذي أشار إلى أهمية إطالق 
مبادرة BizSpark لكونها ستدعم الشركات 

السعد: االتفاقية ستعمل على تشجيع جيل المستقبل من أصحاب المشاريع الناجحة

»الهيئة« توقّع اتفاقية مع »مايكروسوفت« لدعم االبتكار وريادة األعمال


